Skjemaet sendes eget distriktslag innen 29.02. !

ÅRSRAPPORT /- BERETNING
fra virksomheten i

Norsk Folkehjelp Mosjøen
for perioden 01.01 - 31.12 1996
Styret har bestått av 9 personer, 3 vara.
Del I, punktene a) - d) må fylles ut:

a) Styrets sammensetning siste året, jfr. Valg på årsmøte iflg. Vedtektene;
Leder:
Nestleder:
Sekretær:
Kasserer:
Studieleder:
1. Styremedlem (leder fagutvalg):
2. Styremedlem (leder fagutvalg):
3. Styremedlem (leder fagutvalg): Operativ leder
1. Varamedlem:
2. Varamedlem:
3. Varamedlem:
Leder kontakttjenesten:

Arne Hauan
Gunn-Elin Hansen
Monica K Pedersen
John R Samuelsen
Arild N Berentzen
Renate K Kvitfjell
Rune Eriksen
Kenneth Rodahl
Per Ole Nikolaisen
Terje Martinsen
Janne Kjønnås
Tore Honggard
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b) Møteaktiviteter
- antall styremøter

: 10

- antall medlemsmøter

: 12 herav 12 for saniteten

Spesielt tema/ diskusjon på årsmøtet - i tilfelle hva:
Diskusjon angående kjøp av hytte

c) Medlemstilslutning 1995;
Individuelle;

- helt betalende
- halvt betalende
- 5 familier, med til sammen
- kontigent fritatte
Til sammen

13 kollektivt tilsluttede foreninger med til sammen
Herav;
- antall individuelle medlemmer under 25 år
personer
- antall autoriserte sanitetsmannskaper
- antall aktive i ungdomsgruppe
personer
Annet: hva: lags medlemmer

hvor mange

15 personer
17personer
17personer
personer
49 personer
2620 personer

17
20 personer

49 personer

- antall individuelle medlemmer i 1994
- antall kollektive medlemmer i 1994

45 personer
2540 personer

29.02.97
dato

Stempel

underskrift
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d) Kurs / opplæring;
Alle kursaktiviteter opplistet ! Sett inn bokstavkode etter temaet, etter følgende
muligheter:
S = studiering / D = dagkonferanse / H = Helgekurs / U = ukekurs / A = annet
Skriv antall personer x døgn. ( Eks. 10 p x 3 d)
ORGANISASJONSARBEID
TEMA:
Organisasjonskurs trinn I (H)

LOKALT

UNGDOMSVIRKSOMHET
TEMA :

LOKALT

DISTRIKT SENTRALT

TOTALT

SANITETSFAGLIGE EMNER
TEMA:
Førstehjelp kurs 30 t (D)
Grunnkurs lederskap (H)
Lederkurs vinter (H)
Førstehjelp kurs (D)
Førstehjelp kurs (D)

LOKALT

DISTRIKT SENTRALT

TOTALT

ANDRE EMNER
Instruktørkurs trinn I og II
(U)
Badevakt 1 (D)
Regionskonferanse (H)
4C-vinter (Vefsn Røde Kors)
(H)
Skolert til sammen x døgn

DISTRIKT SENTRALT
4p x 2d

4p x 2d

12p x 6d

12p x 6d
5p x 3d
4p x 3d
8p x 1d
1p x 4d

5p x 3d
4p x 3d
8p x 1d
1p x 4d
LOKALT

DISTRIKT SENTRALT

2p x 8d
1p x 5d
2p x 2d
1p x 2d
22 p x 13d

14p x 13d

TOTALT

4p x 10d

TOTALT

2p x 8 d
1p x 5d
2p x 2d
1p x 2d
40p x 36d
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Del II: - lokale variasjoner:
Antall tjenestetimer = timer i aktiv tjeneste
a) Sanitetsvirksomhet;
Antall tjenestetimer :

7983

Fordelt på antall personer:

. Viktigste oppdrag for daglig tjeneste:
Idretts arrangement og
. beredskapsarbeide, bingo

20

Antall avviklede kurs (jfr. NFS
utdanningsplan):
2

.
.

Antall avviklede øvelser:

6

.

Oppgi antall og typer aksjoner det er
deltatt i: 2 stk. Beredskapsalarmer

.
.

Er beredskapsarbeidet OK? ( ajourført
alarmplan, kontakt med andre frivillige,
politiet m.v.): Ja, både med politi samt
andre frivillige organisasjoner
.

Operativ ledelse oppnevnt?
.
JA
. Felles administrativt styre?
. Felles styre med laget
.

.
.
.

b) Materiell/verdier - oppgitt i antall/type;
"fats eiendom"
"alle transportmidler"
. 1 Mannskaps bil
. 1 snø scooter m/ slede
Ingen faste eiendommer
. 1 tilhenger
. ca total verdi kr. 35 000
"sambandsutstyr"
11 enheter herav:
1 NMT Mobil telefon
2 Base stasjoner
7 hand apparat
tot verdi kr. 60 000

.
.
.
.

"sanitets- og redningsmateriell"
.
. Verdi kr. 35 668,08
.
. "Lager beholdning"
Verdi kr 14200..

Sørg for at dere har en detaljert liste over eiendeler og materiell oppbevart hos
kasserer.
Oppgi totalt betalte konsesjonsavgifter:
- og totalt betalte forsikringer:

kr. 1392.kr. 4591.-

.
.
.
.
.
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C ) Nærmiljøtiltak;
* tur/retur = 2 oppdrag og 2 personer
Antall transportoppdrag:
2

- for totalt antall personer:

. Kontakttjeneste,
* -antall besøk :

2

. telefonsamtaler:

.
-20-

.

*
Trivselstiltak:
- antall:
-1-

.

Drift av daghjem / barnehage:
-antall :
Ingen
-navn:

- type: Hygge treff for eldre og
funksjonshemmede med totalt ca 50
deltagere
.
Ferie-/ avlastningstilbud:
-antall:
ingen
- type:

d) Internasjonalt engasjement;
Egne arrangement
- antall:
Ingen
- tema:

.
.
.
.

Aktiviteter v/sentraler ( velferds- eller
.
. veilednings- ):
.
.
.
.
.

Antall informasjonstiltak (møter/ stand ):
.
1 presse konferanse i forbindelse
. med aksjonen "Bosnia Brenner"
.
.
.
.
.
.

Deltagelse ved innsamlingsaksjoner; Hvilken aksjon (navn): Røde fjær, (lions)
Krybbedødaksjonen , Tv-Aksjonen, Bosnia brenner
.
Gir fast støtte til Norsk Folkehjelp' s prosjekt (er) (navn / land );
INGEN
-med til sammen kr.....0........
Gitt engangsbeløp i 1994 kr: .0............ til
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e ) Andre oppgaver jfr. Handlingsprogrammet:
Særskilte tiltak ved ungdomsgruppeUlykkesforebygende tiltak
virksomhet:
- antall:
- type:

Tiltak vedr. Nye arbeidsområder
-antall:
-type:

Tiltak vedr. Miljø
- antall:
- type:

Del III: Egne vurderinger ( status / videre tiltak ):
a) - hvordan har organisasjonsarbeidet vært i perioden;
Arbeidet har, etter styrets oppfatning fungert tilfredsstillende, men
selvfølgelig alt kunne ha vært gjort bedre
.
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b) - opplysninger om økonomisk grunnlag for driften i perioden;
Gi en kort beskrivelse av punktene nedenfor i forhold til beløpene i vedlagte
årsregnskap hvor revisjonsberetningen skal foreligge;

"avsetninger" til hva:

"inntektsgivende tiltak"
hva:

Avsatt ca kr 20000 til kjøp
av ny mannskapsbil
Offenlige tilskudd
Sanitetsvirksomhet
Lotteri / Bingo
Pølsesalg
Førstehjelps opplæring

"gjeldsforpliktelser"
hvilke:
Lån til kjøp av
sambandsutstyr
(ble avsluttet i desember
1995)
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c ) Styrets oppfatning av lagets status og anbefaling for framtidig drift;
Laget har fungert tilfredsstillende og samarbeidet med saniteten har
fungert bra. Det at man ser en oppgang i medlemstallet ser vi positivt på,
men vi ønsker selvfølgelig att økningen av medlemmer burde ha vært enda
større. Det må derfor være en fortsatt prioritert oppgave for det nye
styret å få øket medlemstallet enda noen hakk.
Det må fortsatt også være et prioritert område å få utdannet de nye
og gamle medlemmene i følge den nye utdanningsplanen, samt få arrangert
mange kurs i 1996
Året har forøvrig vært et aktivt år for saniteten noe som gjenspeiler
seg i antall tjenestetimer

Sted:

Dato:

MOSJØEN

29.02.96

Vedlegg:

Underskrift:

Stempel:

Regnskap
Plan og budsjett
Nye styre
Matriell liste

NB - Husk å følge veiledningsteksten ved utfylling og overhold fristen 29.02. for
oversendelse til distriktet.
LYKKE TIL !
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Husk Fristen for innsendelse!

Norsk Folkehjelp Mosjøen

REGNSKAP for året 95
Kto.gr.

Tekst

Inntekter
Kroner

Kostnader
Kroner

( Inntekter fra driften og materiell kostnader)
30 / 40

Sanitetsvirksomhet
-

31 / 41

Lags virksomhet
-

32

Inntektsgivende tiltak

33

Provisjoner

34

Offentlige tilskudd

37 / 74

Kontigenter

38

Andre inntekter

31662.50

1500.00

792.00

5561.50

21801.00

4282.50

23000.00
3738.00

1670.00

20150.00

( Personal kostnader )
50 - 59

Lønn, sosiale kostnader, annet
(Annen drift innad)

60 - 63

Egen drift, leie

5550.00

24396.44

64 - 66

Materiell, vedlikehold

6557.40

23199.75

67 - 69

Kontorhold, administrasjon

1752.50

12522.55
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Kto.gr.

Tekst

Inntekter

Kostnader

(Annen drift utad)
70 - 73

Reise, diett, opplæring, representasjon

2111.50

14054.50

75

Forsikring eiendom, mannskap

4591.00

76

Konsesjonsavgifter

1392.00

77

Møter, servering

2645.00

78

Avskrivninger

79

Andre kostnader

23552.00

(Finansinntekter og -kostnader)
80

Renter, utbytte inn

81

Renter, gebyrer ut

84

Diverse ekstraordinære inntekter

86

Overførte midler

87

Diverse ekstraordinære kostnader
Årets overskudd/underskudd
SUM inntekter/ kostnader

584.68

4463.66
122163.24

122163.24
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BALANSE p.r. 31/12 1995
NORSK FOLKEHJELP

Kto.gr.

Tekst

Beløp/ kroner

EIENDELER
33029,30
10

Beholdninger (kasse, bank, postgiro)

11

Verdipapirer

12 - 14

Kundefordringer, forskudd

15 - 17

Lagerbeholdninger, langsiktige fordringer

14200,00

18

Transportmidler

35000.00

18

Sambands- /sanitets- og redningsutstyr

18

Inventar, vertøy, maskiner

19

Bygning, fast eiendom

95668,08

Annet

SUM eiendeler

177897,38
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Kto.gr.

Tekst

Beløp/ kroner

GJELDSFORPLIKTELSER
20 - 21

Kortsiktig gjeld

22 - 23

Skyldig trekk/ avgifter

27

Langsiktig gjeld, lån

EGENKAPITAL
291

Kapitalkonto 01.01.19..95 kr 173433,72

298 / 299

Overskudd/Underskudd

"

292 / 294

Fondsavsetninger

"

4463,66
.

177897,38

SUM gjeld/ egenkapital

............................. den ....... / .......

Leder

19.......

Kasserer

NB - Verdifastsettelse gjennomføres etter innkjøpspris!

Revisor
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